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Aan: Stichting Reclame Code
t.a.v. Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Kenmerk: k09041ew
Utrecht, 18 november 2009

Betreft: Amstel reclame op Voetbal.nl bereikt veel minderjarigen

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Onlangs is de website Voetbal.nl vernieuwd. Prominent in beeld aan de rechterkant van de
website wordt reclame gemaakt voor Teamlink van Amstel. Het logo van Amstel bier is
afgebeeld, evenals een foto van Pierre van Hooijdonk die samen met wat vrienden aan het
Amstel bier zit (zie bijlage 1 voor enkele screenshots van de homepage Voetbal.nl en de
afgebeelde Amstel banners).

Als je op de banner klikt, wordt je direct doorgelinkt naar de website van Teamlink.nl. Hier
staat dat je je eigen team kunt aanmelden en dat Teamlink het centrale punt is waar je alles
voor je amateur voetbal team kunt regelen. Er staat bij vermeld dat Teamlink alleen bedoeld
is voor de ‘Senioren’ (zie bijlage 2 voor een screenshot van Teamlink.nl). Er wordt echter niet
aan de bezoeker gevraagd of deze ouder is dan 18 jaar. Minderjarigen kunnen gemakkelijk
doorklikken naar de site van Teamlink.nl waar zij wederom in aanraking komen met reclame
voor Amstel bier (links bovenin).

Kortom, de reclame voor Amstel bier is direct zichtbaar op de homepage van Voetbal.nl, een
site die niet enkel bezocht zal worden door Senioren, maar ook door jongeren.

Onderzoek van STAP eerder dit jaar heeft uitgewezen dat van de ruim 500 ondervraagde
jongeren van 12 t/m 17 jaar, bijna één op de vijf (19,5%) de website Voetbal.nl wel eens
bezocht heeft1. Uit deze cijfers blijkt dat veel jongeren deze website weten te vinden als het
gaat om informatie over voetbal.

Op Voetbal.nl zijn, naast de Amstel reclame, nog enkele andere dingen te zien. Het
belangrijkste zijn de 6 ‘informatie balkjes’ waar meer informatie kan worden verkregen voor:

- Pupillen
- Junioren
- Senioren
- Trainers & Coaches (nog onder constructie)
- Scheidsrechters (nog onder constructie)
- Bestuurders (nog onder constructie)

Op dit moment kan voor de laatste 3 doelgroepen (Trainers, Scheidsrechters en
Bestuurders) nog geen informatie worden verkregen aangezien dit gedeelte van de website
nog in aanbouw is.
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Kortom, op dit moment richt de website zich hoofdzakelijk op Pupillen, Junioren en Senioren.
Met andere woorden, twee van de drie actieve informatiebalkjes richten zich op jongeren.

Volgens STAP is de website Voetbal.nl, beheerd door Heineken, in strijd met artikel 21 van
de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken omdat een groot deel van de bezoekers
minderjarig is. Het is volgens artikel 21 RvA aan de adverteerder om het ”gebruikersprofiel
van de website aannemelijk te maken” en aan te tonen of het aantal minderjarige gebruikers
boven of onder de 25% van het totale aantal bezoekers valt:

Artikel 21 RvA
“Reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook, mag geen publiek bereiken dat
voor meer dan 25% bestaat uit minderjarigen. Voor reclame-uitingen geldt als maatstaf voor
het bereik het algemeen in de markt geaccepteerd bereiksonderzoek. Voor evenementen
gelden bezoekcijfers als maat voor het bereik. De bewijslast ter zake van het bereik rust op de
adverteerder, die zich daarbij moet baseren om algemeen in de markt geaccepteerde kijk- of
luistercijfers. Voor websites moet het gebruikersprofiel aannemelijk worden gemaakt”.

Daarnaast acht STAP de reclame van Amstel in strijd met artikel 23 lid 3 uit de RvA waarin
staat dat er geen alcoholreclame mag worden afgebeeld op websites die zich specifiek
richten op minderjarigen:

Artikel 23.3 RvA (2009)
Op websites die zich specifiek richten op minderjarigen mag geen reclame voor
alcoholhoudende drank worden gemaakt.

De kopjes ‘Pupillen’ en ‘Junioren’ wijzen er duidelijk op dat de website Voetbal.nl zich
specifiek tot minderjarigen richt. Om deze reden zou hier volgens STAP geen reclame voor
alcoholhoudende drank op worden gemaakt.

Als Teamlink van Amstel inderdaad enkel bedoeld is voor Senioren, dan zou het meer
‘maatschappelijk verantwoord’ en meer in de lijn met de Code zijn om de reclame hiervoor
op Voetbal.nl ook onder het kopje ‘Senioren’ te plaatsen, in plaats van pontificaal op de
homepage waar ook grote aantallen minderjarigen met deze reclame in aanraking zullen
komen.

STAP verzoekt de Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlage:
1. Screenshots website Voetbal.nl
2. Link vanaf voetbal.nl naar Teamlink.nl

Bron:
1. STAP (2009). Alcoholmarketing via internet. STAP: Utrecht.
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Bijlage 1: Screenshots website Voetbal.nl van Amstel (Heineken)

Actieve informatie alleen beschikbaar voor bovenste 3 informatiebalkjes:
Pupillen, Junioren, en Senioren.
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Overige banners op de homepage Voetbal.nl voor Teamlink van Amstel
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Overige banners op de homepage Voetbal.nl voor Teamlink van Amstel
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Bijlage 2: Screenshot homepage Teamlink.nl van Amstel (Heineken)


